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আল্লামা ুাইমান আ উওয়ান 
ুাইমান ইবন নাসর ইবন আবদুল্লা আ-‘উওয়াননর জনে সবাদু 

ারামাইননর আ-ক্বাসম প্রনদনলর বুরাইদা লনর। ১৩৮৯ সজসরনে। লায়খ 

ুাইমান ‘ইম সলক্ষা শুরু কনরন ১৫ বছর বয়ন। শুরু থেনকই লায়খ 

ুাইমান লারীয়ার সবসভন্ন বযাপানর গভীর অন্তদৃৃসি ও োর সবস্ময়কর 

সৃ্মসেলসির কারনন প্রলংসে সছনন। 

প্রেম সদনক লায়খ ুাইমানন মননাসননবল কনরন লায়খ আ-ইাম ইবন 

োইসময়যা, ইবন আ –ক্বাসয়যম, ওামানয় নাজদ এবং ইবন রজব আ-

ানবীর রচনাবী, ইবন সলানমর রসচে ীরা এবং ইবন কাসনরর আ 

সবদায়া ওয়ান সনায়ার অধ্যায়নন। ফজর, যুর, মাগসরব ও ইলা - প্রসে 

ওয়ানির াানের পর একজন কনর থমাট চারজন আসনমর সনকট সেসন 

প্রসেসদন গমন করনেন। 

সদনন কনো ঘন্টা সেসন পড়ানলানা কনরন, এ প্রনের জবানব লায়খ ুাইমান 

বনন – ১৫ ঘন্টার চাইনে ামানয থবসল। 

মদীনানে সেসন লায়খ াম্মাদ আ-আনাসরর অধ্ীনন ‘ইম সলকা কনরন। 

লায়খ াম্মানদর কাছ থেনক সেসন সা সত্তা , মুনাদ আমদ, ইমাম 

মাসনকর মুয়াত্তা, াস ইবন খুযায়মা, াস ইবন সব্বান, মুান্নাফ আব্দুর 

রাযযাক ও মুান্নাফ আসব লায়বা থলখাননার ইজাযা প্রদান কনরন। 

লায়খ াম্মানদর কাছ থেনক লায়খ ুাইমান োফসর ইবন কাসর, োফসর 

ইবন জাসরর, ইবন মাসনকর আ-আসফয়যা, এবং সফক্বনর সবসভন্ন 

সকোনবর উপরও ইজাযা াভ কনরন। এছাড়া মক্কা থেনকও সেসন একই ধ্রনন 

ইজাযা অজনৃ কনরন। লায়খ ুাইমান আ-আল্লামা লায়খ ামুদ সবন উক্বা 

আল শু’আইসবরও ছাত্র। 

লায়খ ুাইমান রাসর রাূুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص থেনক স নদ অনযুায়ী াসদ 

বনৃনাকারীনদর সসার অন্তভভৃি। অেৃাৎ সেসন এমন বযসির কাছ থেনক সনজ 
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াসদ শুনননছন থয বযসি এমন বযসকর কাছ থেনক শুনননছ, থয বযসি এমন 

বযসির কাছ থেনক শুনননছ...যা থল পযৃন রাুুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص পযৃন্ত সগনয় থপ ৌঁনছনছ। 

 

লায়খ সনয়সমে সনজ অঞ্চনর মাসজনদ দার সদনেন। বুখাসর, মুসম, 

সেরসমযী, মুয়াত্তা মাসক, ুনান আসব দাউদ, বুাগ আ মারাম, উমদাে আ 

আকাম, ইমাম নাওয়াসয়র চসল্লল াসদ – এই সকোব গুনা ছাত্রনদর 

থলখানেন। এছাড়া সেসন ছাত্রনদর থলখানেন মুোা আ-াসদ, ‘ইা, 

সফক্ব, োফসর এবং আরবী বযাকরন। এছাড়া আসক্বদার সনননাি বইগুনার 

উপর সেসন সলক্ষাদান করনেন – 

আ-আসক্বদা আ োদমুসরয়যা, আ আসক্বদা আ ামাউইয়া, আ 

আসক্বদা আ ওয়াসসেয়যা, সকোব আে োওসদ (মুাম্মাদ সবন আব্দু 

ওয়াাব রাসমাহুল্লা), আল লারীয়া (আ-আজুরসর), আ ুন্না 

(আবদুল্লা ইবন আমাদ), আ-ইবানা (ইবন বাত্তা), আ াওয়াইক্ব 

এবং আন নূযনইয়যা (ইবন আ-ক্বাসয়যম) 

লায়খ ুাইমান ১৮ বছর বয়ন কভরআন সফয ম্পন্ন কনরন। আর সবনর 

থকাঠায় োকা অবস্থানেই সেসন মুখস্ত কনরন ছয়সট াসদ গ্রনের পালাপাসল 

সনননাি বইগুনা এবং এগুনার বযাখযা (লার’) – 

সকোব আে োওসদ, আ ওয়াসসেয়যা, আ ামাউইয়যা, আ 

বায়ক্বভসনয়যা, উমদাে আ-আকাম, আ আরজুসময়যা, নকুবাে আ 

সফক্বর, আর রাসবয়যা, বুুগ আ মারাম, উু আ-াাা, আ 

ওরাক্বাে, মূাে আ-ই’রাব, আ-আসফয়যা, কালফ আল-শুবুাে। 

লায়খ ুাইমান আ ‘উওয়ান সববাূনত্র লায়খ ইউুফ আ-উয়ায়সরর 

রাসমাহুল্লা আত্মীয় এবং োরা সছনন অন্তরঙ্গ বন্ধভ। বেৃমানন াউসদ 

লাকনগাষ্ঠীর সবনরাসধ্ো করার কারনন সমেযা অভীনযানগ লায়খ ুাইমাননক 

সিেীয়বানরর মনো কারাবন্দী করা নয়নছ। আল্লা লায়নখর ময়, ায়াে ও 

ইনম বরকে দান করুন, এবং লায়নখর কযােয় মুসি ত্বরাসিে করুন। 


